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Актуални теми в областта на туристическия сектор на 

Балканите и у нас 

 

 

 

Уважаеми колеги и партньори,  

 

Желая Ви успешна 2018 година!  

 

Бъдете живи и здрави, щастливи и обичани. Нека 2018-та година бъде изпълнена със 

стремеж към по-добро бъдеще. През изминалата 2017-а видяхме реални резултати от 

усилията ни за предоставяне на качествен туристически продукт. Подписахме редица 

договори за сътрудничество с големи пазари и предприехме стъпки към улесненото 

издаване на работни визи в сферата на туризма. Вярвам, че с обединени усилия можем да 

превърнем България в целогодишна туристическа дестинация. 

 

Николина Ангелкова, 

министър на туризма   

1 януари 2018 г. 

 

 

ИЗТОЧНИК: Мениджър.нюз 

ДАТА: 01.01.2018 

 

България е посрещнала 8,5 милиона чуждестранни туристи през 2017 г. 

 

Със 7,3 на сто са се увеличили чуждестранните туристи у нас от януари до ноември 2017 г. 

спрямо същия период година по-рано, сочат данните на НСИ. За 11-те месеца на годината 

страната ни е посрещнала 8 425 620 чуждестранни гости, съобщи Министерството на 

туризма. 

Най-много туристи сме посрещнали от Гърция, Румъния, Германия, Турция, Русия, 

Македония. Над 1 060 000 са били посетителите от Гърция, което е увеличение от над 8 на 

сто спрямо същия период на миналата година. Повече от 12 на сто е увеличението на 

туристите от Турция. Пътуващите от Румъния пък са били 1 054 170. Повече от 853 120 

гости сме посрещнали от Германия, което е нарастване с над 5 на сто, сочат още данните. 

Само през ноември общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е бил 399 

517, пише в съобщението. 
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"Данните са изключително добри. Ако запазим това нарастване, имаме реален шанс да 

надхвърлим 9 млн. туристи на годишна база. Това би било рекорд и ще работим усилено, за 

да го постигнем", коментира министърът на туризма Николина Ангелкова. 

"Отчетените данни дават възможност и амбиция да се стремим през 2018 г. да достигнем 10 

млн. чуждестранни туристи, които да предпочетат държавата ни за почивка или пътуване", 

посочи още Ангелкова. 

Над 6,3 млрд. лв. са приходите от международен туризъм за 10-те месеца на тази година по 

данни на БНБ. За периода януари - октомври 2017 г. се отчита увеличение от 9,2 на сто 

спрямо същите месеци година по-рано. 

За октомври тази година постъпленията от международен туризъм и пътувания възлизат на 

близо 394 млн. лв. Нарастването спрямо октомври миналата година е 6,6 на сто, се посочва 

в съобщението. 

 

 

ИЗТОЧНИК: novini.bg 

ДАТА: 28.12.2017 

 

Ангелкова за лифта в Банско: Ще се премине през абсолютно всички процедури  

 

Ще се премине през абсолютно всички процедури при изграждането на втория лифт в 

Банско. Това коментира министърът на туризма Николина Ангелкова по време на брифинг 

след решението на МС. 

Всяко инвестиционно предложение ще минава през всички екологични оценки и ще бъдат 

спазени всички екологични норми. „Изключително съм щастлива, че се прие тази точка“, 

коментира Ангелкова. Тя добави, че всички искат наравно с развитието на туризма и  

максимално опазване на околната среда. По думите й с днешното решение се отваря 

възможността да се проведе инвестиционно намерение. 

„От тук нататък абсолютно всичко е в ръцете на местните, така че да продължим да 

развиваме Банско като туристически център“, посочи Ангелкова. Министърът на туризма  

добави, че една от основните цели е мястото да се превърне в целогодишна туристическа 

дестинация. Кметът на Банско Георги Икономов благодари на Бойко Борисов за днешното 

решение. „Това е правилното решение и изключително много се радвам, че бе взето“, заяви 

кметът. 

На брифинга присъства и комисарят по регионално развитие към Европейската комисия 

Корина Крецу, която бе на посещение в страната ни.  

 

 

ИЗТОЧНИК: standartnews.com  

ДАТА : 01.01.2018 

 

Разработен е идеен проект за втора кабина в Банско  
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Още преди 8 години, когато се появиха първите признаци на проблем с опашки на Начална 

станция на Кабинковия лифт, „Юлен" АД се свърза с водещите производители на въжени 

линии, за да консултира възможни варианти за неговото решаване. След многогодишни 

консултации и анализи за решаване на проблема, общото мнение е, че е необходимо да се 

изгради втора десет местна кабинкова въжена линия, с капацитет 3000 души на час и обща 

дължина от 5,8 км. Заключението е плод на работата на инженери и проектанти, които са 

обследвали казуса на терен. 

Разработено е и идейно проектно трасе, видно от приложената схема. След обсъждне на 

редица варианти се стигна до единодушно становище, че това е най-добрия възможен 

вариант, който ще реши транспортно-логистичния проблем с опашките и едновременно с 

това е най-екологосъобразното решение. 

Новата кабина е предвидено да има начална станция, разположена в непосредствена близост 

до начална станция на действащата кабина. Трасето от нея до междинна станция, 

разположена в м. „Чалин валог", се движи почти успоредно на настоящата и след 

междинната станция продължава до другия естествен център на ски-зоната - местност 

„Шилигарника". По този начин ще могат да се разделят туристопотоците, за да не се създаде 

отново проблем с опашка на „Бъндеришка промяна". Така двата центъра – „Бъндеришка 

поляна" и „Шилигарника" ще поемат равномерно всички скиори без да се получават нови 

опашки. 

Акционерно дружество Юлен, концесионер на „Ски зона Банско", е готово да поеме твърд 

ангажимент, като компенсаторни мерки във връзка с изграждането на втория кабинков 

лифт, че срещу всяко отстранено дърво ще засади пет нови дървета, на посочено от 

Дирекцията на НП „Пирин" място. Трасето на този идеен проект минава единствено през 

концесионна територия и попада изцяло в буферната зона. Горските площи, през които ще 

премине трасето са само 0,017 % от територията на НП „Пирин". 

 

 

ИЗТОЧНИК: в. Струма, Благоевград, стр. 5 

ДАТА: 30.12.2017 

 

Н.Пр. Й. Гъля на среща с кмета Г. Икономов: Втори лифт в Банско ще увеличи 

туристопотока от Румъния 

 

В началото на активния зимен сезон посланикът на Румъния Н.Пр. Йон Гъля проведе 

работна среща в Банско с кмета Георги Икономов. Дискутирана бе продължаващата добра 

практика на съвместно патрулиране на български и румънски полицаи в курорта. Г-н Гъля 

отправи своята благодарност за оказваната от местната власт подкрепа за осигуряването на 

добри условия за настаняване на румънските патрули от една страна, като по този начин се 

подобрява чувството за сигурност и комфорт на румънските туристи. 

Дипломатическият представител поздрави Икономов и местната общност за добрата 

предновогодишна новина, касаеща разрешението за изграждане на спортни съоръжения в  
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ски зона Банско след решението на МС от 28 декември. Той сподели своята висока оценка 

за Банско като една от най-добрите и предпочитани от румънските туристи дестинация, като 

подчерта, че изграждането на втори кабинков лифт ще даде възможност туристопотокът от 

северната ни съседка да се увеличи. 

От своя страна, Г. Икономов благодари за добрите пожелания и подчерта важността от 

подобни срещи, които дават възможност за получаване на обратна връзка в полза на 

подобряване на нивото на курорта. 

 

 

ИЗТОЧНИК: money.bg 

ДАТА: 02.01.2018 

 

В Гъpция влизa в cилa нoв дaнъĸ зa тypиcтитe 

 

Oт 1 янyapи 2018 г. в Гъpция влизa в cилa нoв дaнъĸ зa тypиcтитe - oт 0,25 дo 4 eвpo нa нoщ 

зa пpeнoщyвaнe в xoтeл в зaвиcимocт oт нeгoвaтa ĸaтeгopия. 

Πpaвитeлcтвoтo ce нaдявa зa cмeтĸa нa нoвия нaлoг в xaзнaтa дa влязaт нaд 80 милиoнa eвpo. 

Ho xoтeлиepитe и тypoпepaтopитe cмятa, чe нoвия дaнъĸ щe нaнece удap въpxy 

тypиcтичecĸaтa индycтpия: нaмaлявaнe нa тъpceнeтo и oбopoтa, зaгyбa нa xиляди paбoтни 

мecтa. 

Зaĸoнът, пpeдвиждaщ вceĸи тypиcт, пoceтил Гъpция, дoпълнитeлнo дa зaплaщa зa 

пpeбивaвaнeтo cи в xoтeл, бe пpиeт oщe пpeз мaй 2016 гoдинa, нo бe peшeнo тoй влeзe в cилa 

oт 1 янyapи 2018 гoдинa. 

 

 

ИЗТОЧНИК: БНР  

ДАТА: 01.01.2018 

 

Велико Търново отчита 13 процента ръст на туристите за изминалата година 

 

Велико Търново отчита 13 процента ръст на туристите за изминалата година. 

Архитектурно-музейният резерват "Царевец" във Велико Търново посрещна първия си 

турист за новата година.  

Крепостта „Царевец“ е най-посещаваният исторически обект в страната и е единственият 

музей, който работи 365 дни в годината. 33-годишната адвокатка Кремена Кулчева от София 

е първият турист за тази година. „Обичам Велико Търново, обичам Царевец. Аз съм първият 

турист не само на Търново, но и на България, с което изключително съм горда“, сподели тя. 

Първият турист получи почетен медал на Великотърновския исторически музей, препис на 

„История славянобългарская“ и Книга за Независимостта. 
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Над половин милион туристи годишно посещават Царевец, посочи музейният директор 

Иван Църов: „Напоследък се увеличиха азиатците - туристи от Китай, от Малайзия, от 

Индонезия. Също така имаме и посетители от Африка.“ 

Мускалче българска роза и тениски на глаголица са най-купуваните сувенири във Велико 

Търново, казва търговецът Емилия Великова и допълва: „Много държат, когато купуват 

нещо българско, да пише на кирилица, а не на латиница“. 

 

 

ИЗТОЧНИК: Олнюз.бг 

ДАТА: 31.12.2017 

 

Хотелите в Созопол от сега резервирани за лятото 

 

Големите хотели в Созопол вече са резервирани за новия туристически сезон. Това каза 

кметът на морския град Панайот Рейзи, след разговор с хотелиери и туроператори. След  

успешното лято на 2017-та година се очаква и новият сезон да бъде добър. Ново осветление 

и тротоари ще посрещат туристите през новата година, посочи той:  

"Правим цялостна подмяна на уличното осветление в цялата община. Реално, това лято 

нашите туристи като дойдат ще видят Созопол и региона по друг начин осветени. От там 

съответно очакваме да имаме икономия и инвестицията, която правим да се връща. Ще 

увеличим и тротоарната мрежа.  

Специално внимание през новия туристически сезон ще бъде отделено и на чистотата", 

посочи още кметът на Созопол Панайот Рейзи.   

 

 

ИЗТОЧНИК: Кмета.бг 

ДАТА: 30.12.2018 

 

Редят макети на 45 исторически перли от двете страни на Дунав 

 

С ударни събития започва 2018 г. в Монтана. На 5 януари ще бъде открита изложбата 

„Дунав – река с много история" - с 45 макета на значими културно-исторически обекти, 

разположени от двете страни на Дунав. Те ще бъдат подредени във фоайето на Драматичния 

театър. Макетите са изработени по европроект. Целта е с изпълнението на проекта да се 

създаде един напълно нов интегриран туристически продукт с висока устойчивост за 

региона - с популяризиране на културното и историческо наследство на България и Румъния 

от двете страни на Дунав.  

Всеки един от макетите е снабден със собствено осветление и озвучаване със слушалки. 

Интерактивното представяне на всеки един от обектите предоставя на посетителите 

накратко информация за историята им, данни, факти и тяхното териториално 

местонахождение. По проект е предвидено провеждането на 4 изложби на територията на  
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Северна България и 4 изложби на територията на Южна Румъния, на които ще бъде 

представена цялостната инсталация. 

 

 

ИЗТОЧНИК: bgnow.eu 

ДАТА: 31.12.2017 

 

Руснаци, англичани, естонци и германци откриха Рая в едно българско село 

 

Красивата природа, гостоприемството на местните хора и хубавото вино водят все повече 

чужденци в село Илинденци. Десетки от тях намериха своя пристан в селището и се 

заселиха тук. И не крият, че в подножието на Пирин планина се чувстват прекрасно.  Заради 

това са изоставили домовете си в своята родина. Сменили са ги с къщи в населеното място, 

известно с лозята, виното си и скулптурния парк. Най-многобройна е руската колония. Пет 

семейства са съселяни на местните жители, други две в скоро време ще им правят компания.  

Чуждата колония се допълва от две английски и едно германско семейство. "Няма как да 

знаем всички чужди езици, но с помощта на вълшебното ни вино намираме общ език. 

Отношенията ни са прекрасни, приехме ги с отворени сърца. Радваме се, че са избрали 

Илинденци за свой дом”, споделят хората в селото. 

„Влюбих се от пръв поглед в Илинденци. Ще живеем до сетния си дъх тук”, категорична е 

рускинята Галина Булгакова. Съпругът й Марк Олев е естонец, с тях е 14-г. им син Алексей, 

а 20-г. им дъщеря Мария засега е в Талин. „Къпем се в рекичката, има и водопад, мъжът ми 

се катери по скалите, той е алпинист. Посещаваме често Арт центъра на скулптора Иван 

Русев, в който има страхотни скулптури. Природата е чудна, въздухът е чист. Но най-

голямото богатство тук са хората”, реди Галина, която живее в селото от година и половина. 

Най-добрата реклама за Илинденци са двама англичани – съпрузите Дарел и Каръл. Те 

заживяха тук през 2006 година, направиха си прекрасна къща. „Хората в селото са много 

добри, нямаме никакви проблеми, пием прекрасно вино. Просто сме в рая", категорични са 

новите селяни, дошли тук от чужбина и пристанали на Илинденци. 

Според кмета Илия Башлиев, интересът на чужденците расте - не са останали къщи за 

продаване. Добрият климат привлича най-вече чужденците, после са добрината на хората, 

хубавото вино и красивите скулптури.  
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